
نام شهرردیف
ضریب 

تعدیل شهر

ضریب 

تعدیل 

ظرفیت 

قراردادی

الگوی 

مصرف 

خانگی

مشمول 

3تبصره 

حق انشعاب آب 

 )خانگی     

(ریال

حق انشعاب 

 )فاضالب خانگی   

(ریال

5,700,0003,990,000√1.3120کرمانشاه1

3,800,0002,660,000√11.0522اسالم آباد2

3,230,0002,261,000-0.80.9520باینگان3

3,230,0002,261,000-0.80.918بیستون4

3,230,0002,261,000√0.90.9518پاوه5

3,230,0002,261,000-0.81.0522تازه آباد6

3,230,0002,261,000√0.90.9520جوانرود7

3,230,0002,261,000√0.8120روانسر8

3,230,0002,261,000-0.90.9522سرپل ذهاب9

3,230,0002,261,000-0.90.9518سنقر10

3,230,0002,261,000-0.9120صحنه11

3,230,0002,261,000-0.81.0522قصر شیرین12

3,230,0002,261,000-0.8120کرند غرب13

3,800,0002,660,000√10.920کنگاور14

3,230,0002,261,000-0.8122گیالنغرب15

3,230,0002,261,000-0.80.920نودشه16

3,230,0002,261,000-0.80.918نوسود17

3,800,0002,660,000√11.0520هرسین18

3,230,0002,261,000-0.81.0522خسروی19

3,230,0002,261,000-0.80.9522سومار20

3,230,0002,261,000-0.80.9520گهواره21

3,230,0002,261,000-0.81.0522نفت شهر22

3,230,0002,261,000-0.80.920ماهیدشت23

3,230,0002,261,000-0.80.9520کوزران24

3,230,0002,261,000-0.80.920هلشی25

3,230,0002,261,000-0.80.920سرمست26

3,230,0002,261,000-0.80.9520حمیل27

3,230,0002,261,000-0.8120شاهو28

جدول ضرایب و نرخ

 :محاسبه هزینه های انشعاب آب خانگی 

 :محاسبه هزینه های انشعاب فاضالب خانگی 

توسعه شبکه + هزینه نصب انشعاب فاضالب ( + حق انشعاب آب خانگی% * 70)مبلغ ثابت حق انشعاب فاضالب هر شهر =    مبلغ کل انشعاب فاضالب خانگی   

 (درصورت نیاز)

 3تبصره(+  درصورت نیاز)توسعه شبکه+هزینه نصب انشعاب آب+مبلغ ثابت حق انشعاب آب هر شهر = مبلغ کل انشعاب آب خانگی 

 .در انشعابات خانگی مبلغ ثابتی برای برخی مناطق مشخص شده در هر شهر بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت تعیین شده است= توسعه شبکه 

مددجویان کمیته امداد و  . )به ازاء  هر واحد  مسکونی بر اساس مصوبه شورای شهر و تایید وزارت نیرو ، مبلغ ثابتی دریافت می گردد:  خانگی  3تبصره 

 (بهزیستی از این تبصره معاف می باشند

 (درصورت نیاز)توسعه شبکه + 3تبصره + هزینه نصب انشعاب آب + مبلغ حق انشعاب آب غیر خانگی = مبلغ کل انشعاب آب غیر خانگی 

 (درصورت داشتن واحد تجاری)ثابت تجاری (+ ضریب تعدیل شهری* ریال 285000*  ظرفیت قراردادی = )حق انشعاب آب غیر خانگی 

 تعداد واحد* گانه  10میزان مصرف ماهیانه طبق جدول * ضریب تعدیل ظرفیت قراردادی آن شهر = ظرفیت قراردادی 

 .استخراج می گردد( جدول ضرایب)برای هر شهر از جدول روبرو =ضریب تعدیل شهری 

 ریال به ازاء هر واحد تجاری 1140000(= برای واحد های تجاری)ثابت تجاری 

مساجد و خدمات . )به ازاء هر متر مکعب ظرفیت قراردادی ، بر اساس مصوبه شورای شهر و تایید وزارت نیرو مبلغ ثابت در یافت میگردد: غیر خانگی  3تبصره 

 (عمومی شهرداری از این تبصره معاف می باشند

 توسط دفتر فنی شرکت محاسبه ، اعالم و توسط هیات مدیره محترم شرکت تصویب می گردد=توسعه شبکه 

 :محاسبه هزینه های انشعاب آب غیر خانگی 

هزینه + هزینه نصب انشعاب فاضالب ( + حق انشعاب آب غیر خانگی% 100)مبلغ حق انشعاب فاضالب غیر خانگی = مبلغ کل انشعاب فاضالب غیر خانگی 

 (درصورت نیاز)توسعه شبکه 
 

 :محاسبه هزینه های انشعاب فاضالب غیرخانگی 

(خانگی و غیر خانگی)دستور العمل محاسبه هزینه های انشعاب آب و فاضالب   

1395سال   


